
ဆက္စပ္သက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီမံကိန္းအဆင့္သက္ေရာက္မႈမ်ား

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး
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အပုိင္း ၅.၂

ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္  ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး

ဤအပုိင္းတြင္ ေအာက္ပါတုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ 
• ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈ၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာကာကြယ္မႈ
• ပညာေရး
• က်န္းမာေရး
• အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား
• ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ား
• လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္ 

(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 
• အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး
• အမ်ားျပည္သူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 
• အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
• ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္႕ရာအေမြအႏွစ္မ်ား

(ဂ)  ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

(က) အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဆက္စပ္စဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရာ

မၾကာမီႏစွမ္်ားက စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအရွနိ္ျမင္လ့ာခ့ဲေသာလ္ည္း ျမနမ္ာႏုငိင္၏ံ ေက်းလက္ေနေဒသခံျပညသ္၇ူဝ% 
သည္ တစ္ႏိုင္တစ္ပုိင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုိသာ အားထားမွီခိုေနၾကရၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ားလည္း ဆက္လက္ရွိေနပါသည္။ 
အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အနိမ့္ဆံုးလူ႕သက္တမ္းရွိၿပီး ေမြးကင္းစႏွင့္ကေလးသူငယ္ ေသ 
ဆံုးမႈတြင္ ဒုတိယအျမင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏လူဦးေရ သံုးပံုတစ္ပံုသာ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိပါသည္။ 

ဆင္းရဲႏြမ္းပါမႈ၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာကာကြယ္မႈ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူသားဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားျပသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား လုိအပ္ေနပါသည္။၂ဝ၁၆ 
ခုႏွစ္ UN ၏ လူသားဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအညႊန္းကိန္း စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၁၈၈ ႏုိင္ငံအနက္ ၁၄၅ အဆင့္တြင္ 
ရွိပါသည္။ ထိုအဆင့္သည္ လူသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ နိမ့္ေသာအဆင့္အျဖစ္သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း 
မွာ ၆၆.၁ ႏွစ္ ႏွင့္ ၄.၇ ႏွစ္သည္ ေယဘုယ်ေက်ာင္းတက္ေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။304 အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (ADB) ၏ 
အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္အရ လူဦးေရ၏ ၂၅.၆% သည္ အမ်ိဳးသားဆင္းရဲမႈမွ်ဥ္းေအာက္တြင္ရွိေနပါသည္။ ၎သည္  
အျခားအေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၊ ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငံ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံႏွင့္ 
ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။305 ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ဘတ္ဂ်က္မွာ 
က်န္းမာေရးအတြက္ ၃.၃% ႏွင့္ ပညာေရးအတြက္ ၆.ဝ၇% တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။306 

304 UNDP လူသားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးစစ္တမ္းအစီရင္ခံစာ။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။
305 ADB ၂ဝ၁၆ အေျခခံ စာရင္းအင္း၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂။
306 ဧရာဝတီ ၊ အစိုးရသည္ ပညာေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးက႑မ်ားအတြက္ ဘားဂ်က္ ၂ဝ% တိုးျမင့္ရန္ အဆိုျပဳထားပါသည္။
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ပညာေရး

တရားဝင္ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းမွာ ၉ဝ% ထက္ေက်ာ္ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးစစ္တမ္းမ်ားအရ အမ်ိဳးသားအဆင့္ 
တြင္ အိမ္ေထာင္စု ၂ဝ% ရာခုိင္ႏႈန္းမွ မည္သည့္အလုုပ္ခြင္မွာမဆုိ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေသာ အသက္အရြက္ရွိသူမ်ား 
သည္ ႐ုိးရွင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုေရးျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖတ္ျခင္းမ်ား မလုပ္ႏုိင္သည္ကို ညႊန္ျပေနပါ 
သည္။307 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈသည္ အျခားေသာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ 
လာအိုႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္မႈႏႈန္း နိမ့္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ေက်ာင္းမ်ား 
မရွိေသာေၾကာင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္းသည္ နိမ့္ပါးေနပါသည္။ UNICEF အရ ၂ဝဝ၉ ႏွင့္ ၂ဝ၁၃ 
ႏွစ္မ်ားတြင္ ေယာက္်ားေလး ၄၆% ႏွင့္ မိန္းကေလး ၄၈% သည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းအပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါ 
သည္။308 အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား ပိုမိုရွိရန္ လုိအပ္ေနသည္ကို ရွင္းရွင္းလင္း လမ္းညႊန္ျပေနပါသည္။ 
ပညာေရးက႑အတြက္ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈမွာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္စ၍ ပိုမိုျမင့္မားလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၂ဝ၁၅/၂ဝ၁၆ 
ဘ႑ာႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္အတြင္း ပညာေရးအတြက္ အသံုးျပဳထားေသာေငြေၾကးမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁.၃ 
ဘီလီယံျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၄/၂ဝ၁၅ ဘ႑ႏွစ္ဘားဂ်က္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံသာ သံုးစြဲခဲ့ျခင္းမွ ျမင့္ 
တက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။309 ေနာက္ဆံုးအေျပာင္းအလဲမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာ အေယာက္ ၅ဝဝဝဝ ကို ထပ္မံ ခန္႔ခ့ဲၿပီး 
နည္းပညာဆုိင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအပါအဝင္ တကၠသိုလ္မ်ား လစဥ္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ပညာ 
ေတာ္သင္ဆုမ်ားကို ခြဲေဝသက္မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိက့ဲသို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံထား 
ပါသည္။ ထို႔အျပင္ UNICEF ၏ အစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ ကေလးသူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသစ္အေနျဖင့္ 
မိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။310

က်န္းမာေရး

ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၇၅% ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေကာင္းမြန္သည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကို မရရွိၾကပါ။311 
ပုဂၢလိက႑ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈမ်ားသည္ လုံေလာက္မႈမရွိျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး 
အားျဖင့္လည္း မတတ္ႏုိင္ၾကပါ။ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံ စက္ 
ကိရိယာမ်ား၊ ေဆးပစၥည္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမရွိပါ။312 က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ႏွစ္ ၂ဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ႏုိင္ေသာ အမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အစီအစဥ္ 
(၂ဝ၁၇-၂ဝ၂၁)ကို ေဖာ္ထုတ္စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။313

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တီဘီေရာဂါကို အျမင့္ဆံုး ခံစားေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့က်န္း 
မာေရးအဖြဲ႕(WHO) ၏အစီရင္ခံစာအရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁ဝဝ ဝဝဝ လွ်င္ ၅၃ ေယာက္ႏႈန္း အသက္ေသဆံုး 
သည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။314 လူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကူးဆက္ႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ၾကသည္။315 ကမၻာ့ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ (UNDP) အရ   ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ စြဲကပ္မႈသည္ 
၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ တီဘီ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ပမာဏမွာလည္း 

307 Ministry of Labour, Employment and Social Security and Central Statistical Organisation, Myanmar labour force, child labour and school 
to work transition survey, 2015, p. 8

308 UNICEF ကမၻာ့ကေလးမ်ားအေျခအေန - ႏုိင္ငံအလုိက္ စားရင္းအင္းဇယား - ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၆၂။
309 Oxford Business Group - ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးက႑အတြက္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လိုအပ္ေနသည္။
310 UNICEF ျမန္မာႏုိင္ငံ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီရင္ခံစာ ၊ ၂ဝ၁၅ - စာမ်က္ႏွာ - ၁၁။
311 ကမၻာ႔ဘဏ္ ၊ လူစြမ္းအား ၊ ကမၻာ့ဘဏ္အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဆင္းရဲမႈ ေလ်ာ့ခ်ေရး၊ စြမ္းအင္တိုးျမင့္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာက္ေရွာက္မႈ 

ရရွိေရးတို႔အတြက္ US ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္။
312 WHO ၊ ကပ္ကာလတြင္ က်န္းမာေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ။ ၾသဂုတ္လ ၂ဝဝ၈။
313 အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ ၂ဝ၁၇ -၂ဝ၂၁။ အားကစားႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန - ျမန္မာ။
314 WHO ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ တီဘီေရာဂါ အစီရင္ခံစာ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ ၂၆
315 WHO ကမၻာ့ငွက္ဖ်ားေရာဂါ အစီရင္ခံစာ။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ - စာမ်က္ႏွာ - ၇၅။
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၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွ စ၍ က်ဆင္းလာခ့ဲပါသည္။316  UNAIDS အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ HIV ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါ 
လူနာမ်ားသည္ ၂၃ဝဝဝဝ ေယာက္ရွိခ့ဲၿပီး317 အဓိက ကူးဆက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးထိုးသြင္းျခင္း၊ 
လိင္လုပ္သားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားအခ်င္းခ်င္း လိင္ဆက္ဆံမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးဆက္ၾက 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ပ်မ္းမွ်လူဦးေရ၏ ၆၉.၄% သာ ေဘးကင္းေသာ ေသာက္သံုးေရ ရရွိ 
ႏုိင္ခ့ဲပါသည္။318 ကမၻာ့ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာအရ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လူဦးေရ၏ ၇ဝ% သည္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္ လိုအပ္ခ့ဲ 
ပါသည္။319 ကားလမ္းႏွင့္မီးရထားလမ္းအေျခအေနမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတားမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္ 
ႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ေစ်းမ်ား၊  ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ေဆးရံုေဆးခန္းသို႔ ေရြ႕လ်ားသြားလာႏုိင္မႈကို  ေႏွာင့္ေႏွး 
ေစျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းသည္ဟု ေတြးဆႏုိင္ပါသည္။ လမ္းတြင္ 
မေတာ္တဆျဖစ္မႈႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္မားပါသည္။ 320 ျမန္မာငံရွိ Think Tank အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ MDRI-CESD 
အဖြဲ႕၏ ပ့ံပိုးမႈ ျဖင့္ Mastercard မွ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ ၎အစီရင္ခံစာတြင္ ၿမိဳ႕ျပေနရာမ်ားသို႔ 
တရားဝင္ဘဏ္ လုပ္ငန္းထိုးေဖာက္ႏုိင္မႈသည္ ၁ဝ% သာရွိၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အေတာ္ေလးနည္းပါးေန 
သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ေငြသားအသံုးျပဳမႈႏွင့္ဘဏ္စနစ္အေပၚ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္ 
ယံုၾကည္မႈမရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။321

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ား

ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (UNESCO) မွထုတ္ျပန္ထားေသာ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပား ျခားနား 
ျခင္းဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ေၾကညာစာတမ္း (၂ဝဝ၁) ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ယဥ္ေက်းမႈသည္ ‘မတူညီသည့္ 
ဘာသာေရးအယူဝါဒ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္း၏အသံုးေဆာင္ပစၥည္း၊ ဉာဏ္ပညာ 
ဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆုိင္ရာမ်ားမွ အႏုပညာႏွင့္စာေပ၊ လူမ်ား၏ေနထုိင္မႈပံုစံမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳမႈမ်ား၊ 
တန္းဖိုးထားမႈစံစနစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ယံုၾကည္ကုိးကြယ္မႈ စသည့္မ်ားကို ျခံဳငံုထားသည့္အရာအားလံုးကို’ ဆုိလုိပါ 
သည္။322 ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတစ္ဝွမ္း ဘာသာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းဆုိင္ရာေနရာမ်ားရွိၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအရ လြန္စြာ 
ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေသာႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသတြင္း ဘုရား 
ေက်ာင္းကန္မ်ား၊ ေစတီပုထိုးမ်ားအေပၚ အေရးေပးတြယ္တာမႈမ်ားရိွပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း 
မ်ား လပု္ေဆာငမ္ည့္ေနရာမ်ားရွ ိေဒသခံျပညသူ္မ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ ယဥ္ေက်းမႈဆုငိရ္ာ ေနရာမ်ားရွိေနႏုငိပ္ါသည။္ 

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လတြင3္23 ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရွ႕ေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး 
ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခ့ဲသည္။ ၎၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ႏုိင္ငံအတြင္း ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းဝင္မႈ၊ ဗိသုကာ 
ႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာ တန္ဖိုးမ်ားရွိေသာ ေရွ႕ေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္မႈတိုးျမင့္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

316 UNDP, About Myanmar
317 http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/myanmar 
318 OECD, Multidimensional Review of Myanmar, Initial Observations, 2013, p. 168
319 World Bank, Achieving Universal Access to Electricity by 2030: Myanmar Electricity Plan 
320  ADB ၂ဝ၁၆ အေျခခံ စာရင္းအင္း၊ စာမ်က္ႏွာ - ၂။ 
321 Mastercard ႏွင့္ MDRI-CESD ၊ ေငြသား အသံုးျပဳေသာအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ ျခင္း။ ဇႏၷဝါရီလ ၂ဝ၁၅ - 

စာမ်က္ႏွာ - ၆-၁၃။
322 UNESCO, ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပား ျခားနားျခင္းအေပၚ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးဆုိင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း (၂ဝဝ၁)
323 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္  ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ေရွ႕ေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒ။
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ထုိဥပေဒတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပ်က္စီးသူ သို႔မဟုတ္ ဖယ္ရွားသူႏွင့္ ဖ်က္စီးသူတို႔ကို 
တင္းၾကပ္သည့္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ တြင္ တရားဝင္ျဖစ္လာမည့္ 
ကုိင္တြယ္၍မရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ေစာက္ေရွာက္ေရးအတြက္ UNESCO ၏ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ (၂ဝဝ၃) ကုိ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စာရင္းျပဳစုမႈမ်ားကုိ 
စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ UNESCO သည္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အေမြ 
အႏွစ္ေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း စီမံလ်က္ရွိပါသည္။ ပုဂံအပါဝင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္သက္မွတ္ႏုိင္သည့္ 
ေနရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ျပႏုိင္ရန္ အစိုးရကို ပံ့ပိုးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးကာ ပထဝီအေနအထားဆိုင္ရာ သတင္း 
အခ်က္အလက္စနစ္ျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္သတင္းအခ်က္အလက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကုိ ကူညီထူေထာင္ေပးလွ်က္ 
ရွိပါသည္။324 သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဒသခံမ်ားအေလးထားသည့္ ေနရာမ်ားထုတ္ေဖာ္ျခင္းကုိ ထိေရာက္စြာ
လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိပါ။ 

လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအစီအစဥ္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကိုယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ၏အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အလွဴအဒါန္း ျပဳလုပ္ 
ျခင္းအပါအဝင္ ေပးကမ္းသည့္ဓေလ့ထံုးစံသည္ လြန္စြာႀကီးမားလွပါသည္။ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အလွဴထည့္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ရန္တာဝန္ရွိသည္ဟု နားလည္ထားၾကပါသည္။ သမၼတ 
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား (အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား)ကို ၎တို႔၏အက်ိဳးအျမတ္ ပမာဏတစ္ခုကို CSR စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳရန္ တုိက္တြန္း 
ထားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အပုိင္း ၄ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ထိုခ်ဥ္းကပ္ပံုသည္ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ 
ႏုိင္ပါသည္။ ၎သည္ ကံေကာင္းစြာျဖင့္ ေယဘုယ် စည္းမ်ဥ္းဥပေဒတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳး မရွိလာ 
ေသးပါ။325

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားေသာ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒတြင္ လူမႈစီးပြားတုိးတက္ေရး သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္ခန္႔ထားရန္စသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္  သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။ အက်ိဳး 
အျမတ္ကိုခြဲေဝျခင္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားအၾကား သေဘာတူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ သတ္ 
မွတ္ျခင္းမ်ား မရွိပါ။ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားအေပၚ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ထိခိုက္မႈမ်ား မရွိ 
ေစရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။326 သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈ နည္းဥပေဒတြင္ ထိုက့ဲသို႔အလားတူ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္ 
သြင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ နည္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၁ (ဂ) အႀကီးစား၊ ၆၇ (ဂ) အလတ္စားႏွင့္ ၈၅ (ဂ) အေသးစား 
တို႔သည္ ကုမၸဏီမ်ားမွ ထုတ္လုပ္မႈခြင့္ျပဳမိန္႔ေလွ်ာက္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ပတ္သတ္ 
၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ခ့ဲၿပီး သေဘာတူညီမႈရယူၿပီးသည့္အေၾကာင္းကို သတ္ေသျပရန္ အထက္ 
ပါဥပေဒမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ေဒသခံကိစၥရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားအလုပ္ 
ခန္႔ထားမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါ။327 ယခင္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား 
ကုိ အလုပ္ခန္႔အပ္ရမည့္ အနည္းဆုံးရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ျမန္မာအလုပ္သမား အရည္အေသြး 
တူညီပါက တူညီေသာလုပ္ခလစာေပးရမည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

324 ခရီးသြားမႈေၾကာင့္ထိခိုက္မႈသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ UNESCO အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းသည့္ 
စီမံကိန္း စတင္လုပ္ေဆာင္မည္။ ၃ဝ ရက္ေန႔ မတ္လ ၂ဝ၁၂။

325 ၾသစေၾတးလ် ျမန္မာကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၏ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၊ ရႈေထာင့္အျမင္ စာတမ္း - ေပါင္းစည္းတန္ဖိုးထားမႈ 
ကို အားေပးလုပ္ေဆာင္ျခင္း။ စက္တင္ဘာလ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္။

326 Valentis Resources ၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့သတၱဳတြင္းဥပေဒ (တရားမဝင္ဘာသာျပန္ႏွင့္ ႏႈင္ိယွဥ္ခ်က္မ်ား) ၂၇ရက္၊ ဇန္နဝါရီ လ၊၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ပုဒ္မ ၁၆(င)(၁)။
327 VDB ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ေအာက္တြင္ မည္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသနည္း။ ၈ ေအာက္တိုဘာလ ၂ဝ၁၆ - စာမ်က္ႏွာ - ၇။
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(ခ) ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား 

ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားအရ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရး 
ထိခိုက္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိခ့ဲၾကသည္။ ေအာက္ပါစာပိုဒ္မ်ားသည္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ပါ 
သည္။

အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ အျမင့္ဆံုးရရွိႏိုင္ေသာ  စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စံႏႈန္းရပိုင္ခြင့္၊ 
အသက္ရွင္သန္ခြင့္ႏွင့္လံုျခံဳေရး ရရွိႏုိင္ခြင့္၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမခံရပုိင္ခြင့္။

 အေဆာက္အအံုမ်ားကြဲအက္ျခင္း။ သတၱဳတြင္းမ်ားအနီး ပံုမွန္ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈမ်ား ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ အိမ္ 
မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ကြဲအက္ေနမႈမ်ားေတြ႔ရ 
ပါသည္။ ၎တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအရအေရးပါသည့္ ထံုးေက်ာက္လိႈင္ဂူတစ္ခုပါဝင္ေနၿပီး ၎သည္ သတၳဳတြင္း 
စီမံကိန္းတစ္ခုမွ မုိင္အနည္းငယ္သာကြာေဝးသည္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲေသာ ေဒသခံမ်ား၏ေျပာၾကားခ်က္အရ 
၎သည္ ယမ္းေဖာက္ခြဲမႈ မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာခ့ဲပါသည္။ (၎တို႔အေနျဖင့္ ရြာမ်ားမွတုန္ခါမႈမ်ား 
ခံစားရပါသည္။) ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာအခ်င္းအရာ တစ္စံုတစ္ရာ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ 
ယူမႈတစ္စံုတစ္ရာ မရွိသလို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိခ့ဲပါ။ မည္သည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ ထိုအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ 
အေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားတြင္ ကြအဲက္ ေနသည့္ျဖစ္ရပ္ကုိ  ၎တုိ႔လုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚသည္ဟုအသိအမွတ္ျပဳ 
ဆန္းစစ္ခ့ဲျခင္းမရွိပါ။ 

 စြန္႔ပစ္ေက်ာက္မ်ား ျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ သတၱဳတြင္းတစ္ဝုိက္ႏွင့္လမ္းမ်ားရွိ လံုၿခံဳေရးအေျခအေန။ ထံုးေက်ာက္ 
တူးေဖာ္သည့္ သတၱဳတြင္းအႀကီးစားလုပ္ကြက္ တစ္ခုအနီးတြင္ ေဒသခံမ်ားယခင္ကအသံုးျပဳေသာ လမ္းေဟာင္း 
မွာပိတ္ထားျခင္းခံရၿပီး ေဒသခံမ်ား အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ  သတၱဳဆင့္တက္ျပဳျပင္သည့္လုပ္ငန္းသို႔ 
သြားလာေသာယာဥ္မ်ား မ်ားျပားသည့္လမ္းသစ္ (ဖုန္လမ္း) ကို အသုံးျပဳသြားလာၾကရသည္။ ယာဥ္သြားလာမႈ 
မ်ားၿပီး ယာဥ္မ်ားမွ ေက်ာက္တံုးမ်ားက်လာႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ဖုန္ထဲတြင္သြားရေသာေၾကာင့္ ေဒသခံရြာသားမ်ား၏ 
ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးကင္းေရးအတြက္ စိုးရိမ္းမႈရွိေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားမွတင္ျပခ့ဲပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ 
ပုံမွန္ယမ္းေဖာက္ခြဲခ်ိန္ရွိၿပီး မီဂါဖုန္းျဖင့္ ေၾကညာေပးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ အျခား လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ 
ယမ္းေဖာက္ခြဲသည့္အခ်ိန္ကို ရြာသားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား သိရွိျခင္းမရွိပါ။

 ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားေၾကာင့္ ေနထုိင္မႈဘဝပံုစံမ်ားေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းျခင္းအေပၚ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိျခင္း။ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လာေရာက္ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္လာၾကေသာ သတၱဳတြင္း 
လုပ္သားအေရအတြက္မ်ားေၾကာင့္ ခိုးမႈႏွင့္ဒုစ႐ုိက္မႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားမွလည္း ၎တုိ႔၏ေဒသမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားေျပာင္းေရြ႕လုပ္ကုိင္သူဦးေရ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔အေန 
ႏွင့္ လံုျခံဳမႈမရွိသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈခံရ 
ျခင္းႏွင့္ မုဒိမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပမႈမ်ားရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ကာရာအိုေကမ်ား၊ ျပည့္ 
တန္ဆာလုပ္ငန္းဟု ထင္ရေသာေနရာမ်ား၊ အရက္ေသာက္သံုးမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလြယ္ကူစြာ ရရွိႏုိင္မႈ ပုိမို 
ျမင့္တက္လာေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ စိုးရိမ္ရေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုထားသည္။ အထူးသျဖင့္ 
အေသးစားႏွင့္လက္လုပ္လက္စား ေရႊတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ လက္လုပ္လက္စားေနရာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈသည္ က်ယ္ျပန္႔လာေနသည္ဟုဆိုသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႕ဆံုခ့ဲရာတြင္ မူယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲျခင္းသည္ သတၱဳတြင္းမ်ားတည္ရွိေနျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ကို သိရွိခ့ဲ 
ၾကရသည္။ အေၾကာင္းမွာ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးအလြယ္တကူ ရရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
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ဤေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ကေလးငယ္မ်ား အသက္မျပည့္မီ မူးယစ္ေဆးဝါးအသံုးျပဳမႈအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင္း 
ကိုလည္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခ့ဲၾကသည္။ ေငြေၾကးရရွိရန္ ေဒသခံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ေျမေနရာမ်ားကို လက္လုပ္ 
လက္စားမ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ရရွိလာေသာပုိက္ဆံကို လယ္သမားမ်ားသည္ 
အလြယ္တကူအသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ေရရွည္လုပ္စားႏုိင္သည့္အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ မရွိေတာ့ပါ။ 

 မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား။ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေသာ ေဒသခံမ်ားအေပၚ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား 
သည္ မ်ားျပားၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားပါဝင္သည္။ (အပုိင္း ၅.၅၊ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဆက္လက္ၾကည့္ရန္)။ ကြင္းဆင္ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ လက္လုပ္လက္စား 
အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အေသးစားသတၱဳလုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕သည္ လုပ္ကြက္နယ္နမိတ္သတ္မွတ္ထားရွိျခင္း မရွိ 
သည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရသည္။ ဥပမာ - ျခံစည္း႐ုိးမ်ားထားရွိျခင္းႏွင့္ လုံျခံဳေရးသမားမ်ား ခ်ထားျခင္း။ ၎သည္ 
မေတာ္တဆျဖစ္ေစႏုိင္သည္ အလားအလာကို ပိုမိုျမင့္မားေစပါသည္။

 စက္႐ံုမီးခိုးေငြ႕ႏွင့္သတၱဳတြင္းႏွင့္ လမ္းမ်ားမွဖုန္တို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား။ ကြင္းဆင္းေလ့လာေရး 
အဖြဲ႕၏  ေတြ႕ရိွခ်က္မ်ားအရ ရြာမ်ားႏွင့္နီးေသာ ေျမသားလမ္းမ်ားသည္ ထံုးေက်ာက္သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္ 
တစ္ေလွ်ာက္ ကုမၸဏီထရက္ကားမ်ားႏွင့္ ကားမ်ားသြားလာျခင္းေၾကာင့္ ဖုန္ပမာဏအေျမာက္အမ်ားေတြ႕ခ့ဲ 
ရၿပီး မီးခုိးေငြ႕မ်ားသည္လည္း ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေနရာမ်ားမွျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိခ့ဲရပါ 
သည္။ ဤေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ားမွ ထြက္လာေသာ 
ဖုန္ႏွင့္မီးခိုးေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အဓိကပူပင္ေနၾကပါသည္။ ဘိလပ္ေျမစက္ရံု 
အနီးတြင္ရွိေသာ ေဒသခံတစ္စုသည္ တီဘီကဲ့သို႔ေရာဂါ ပ်ံႏွံ႕မႈလကၡဏာျမင့္မားၿပီး ေဒသခံမ်ားသည္ စက္႐ံုႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည္ဟု သံသယရွိေနၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ျပည့္စံုတိက်သည့္ က်န္းမာေရးဆန္းစစ္မႈ လုပ္ေဆာင္ 
ျခင္း မရွိေသးပါ။

 ေျမႏွင့္ေရညစ္ညမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ျခင္း။ အေသးစားႏွင့္ လက္လုပ္ 
လက္စားေရႊတူးေဖာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ျပဒါးႏွင့္ဆုိင္ယာႏုိဒ္မ်ားသည္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားႏွင့္အတူ ထုတ္လႊတ္လုိက္ 
ၿပီး ေဒသခံမ်ား၏ ဆိုးရြားသည့္ က်န္းမာေရးေဘးအႏၲရာယ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။328 ေျမတူးေဖာ္မႈ၏ 
ရလဒ္အေနျဖင့္ ခဲႏွင့္အာစင္းနစ္ (အဆိပ္)တုိ႔သည္ သာမန္ေက်ာက္မ်ားတြင္ ရွိေနႏုိင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းသို႔ 
ဓာတ္ပ်ယ္ေရာက္ရွိသြားႏုိင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူသားမ်ား၏က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခုိက္ေစႏုိင္ပါသည္။ 
(အပုိင္း ၅.၇၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၾကည္ရန္)။

 ဆူညံသံႏွင့္အနံ႔။ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမွ ဆူညံသံသည္ အနီးရွိအမ်ားျပည္သူကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ညအခ်ိန္တြင္ ျဖစ္သည္။ ထိုဆူညံသံသည္ ျခံေမြးတိရိစာၦန္မ်ားကိုပါ ထိခုိက္ေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ 
ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားက သတၱဳတြင္းမ်ားမွရေသာ မေကာင္းေသာအနံ႔မ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစ 
သည္ဟု ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾကပါသည္။ (အပုိင္း - ၅.၇၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ပါ)။

328 ညစ္ညမ္းေသာေရကို ၾကည့္ရန္။ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ခဲသတၱဳတြင္းေၾကာင့္  ရွမ္းျပည္နယ္ရွိဓႏုလူမ်ိဳးကို ထိခိုက္မႈမ်ား႐ုိက္ကူထားသည့္ ႐ုပ္ရွင္ အတို၊ 
ရန္ကုန္ဖလင္ေက်ာင္း ၂ဝ၁၆။
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အမ်ားျပည္သူ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ အလုပ္လုပ္ကုိင္ခြင့္၊ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ခြင့္၊ အျမင့္ဆံုးရရွိနုိင္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာႏွင့္စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး စံႏႈန္းရပုိင္ခြင့္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္။

 သတၱဳတြင္းက႑တြင္ ေဒသခံမ်ား၏အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အႀကီး 
စားသတၱဳတြင္းတစခ္သုာ ေဒသခမံ်ားကိ ုအလပုခ္န္႔ထားျခင္း လပုထုံ္းလပုန္ည္းကုိ လိုကန္ာေဆာငရ္ြက္ထားသည ္
ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုကုမၸဏီသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္သမား ၅ဝဝ သာလုိအပ္ေသာ္လည္း ေဒသ
ခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ရင္းႏွီးမႈပိုမိုေကာင္းေနေစရန္ အလုပ္သမား အေယာက္ ၃ဝဝ ကို ထပ္မံခန္႔အပ္ခ့ဲပါသည္။ 
သြားေရာက္ခ့ဲေသာ အႀကီးစားႏွင့္အေသးစား လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေဒသခံလူဦးေရအနည္းငယ္သာ 
သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ကြ်မ္းက်င္မႈနည္းေသာ အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္သာ ေန႔စားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ 
ကုိင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ (ဥပမာ - လံုျခံဳေရး၊ ထမင္းခ်က္)။ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုႏွင့္အနီးတြင္ရွိေသာ ရြာ 
တစ္ရြာတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီမွ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈမရွိေသာေၾကာင့္ တုိင္တန္းေျပာဆိုမႈမ်ား 
ရွိၾကပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဒသခံ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးလံုးတို႔သည္ စက္႐ံုတြင္ အၿမဲတမ္း 
အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ခလစာႏွင့္ ေနထုိင္ေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုရရွိလုိၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသရွိ လူ 
အမ်ားသည္ ကုမၸဏီမွ ၎တို႔၏ေျမယာမ်ားကို သိမ္းယူထားျခင္းေၾကာင့္ မေက်မခ်မ္းမႈမ်ားရွိၾကၿပီး ၎ကုမၸဏီ 
မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိစိတ္မရိွၾကဟု ဆိုၾကပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံလက္လုပ္လက္စား 
သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားႏွင့္ကုမၸဏီတို႕အၾကား ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡမ်ားရွိၾကသည္။ ကုမၸဏီမွခန္႔အပ္ 
ထားေသာ အလုပ္ၾကမ္းအလုပ္သမား ေဒသခံအခ်ိဳ႕သည္ ကုမၸဏီဖက္မွျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ကုမၸဏီ 
ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္ထားေသာ သတၱဳ႐ုိင္းမ်ားကို ခိုးယူသည္ဟုယူဆသည့္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားအား ယံုၾကည္မႈမရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သြားေရာက္ခ့ဲေသာ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေဒသခံ 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 အလုပ္ခန္႔ထားမႈကို ေျမယာဆုံးရံႈးမႈအတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္း။ ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုတြင္ လုပ္ကုိင္ 
ေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအထဲမွ ၁ဝ ေယာက္ခန္႔သည္ ၎တို႔ 
ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈ၏ ေလွ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ အလုပ္ခန္႔အပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ 
အညစ္အေၾကးစြန္႔ပစ္ကန္တစ္ခု ထိခိုက္ပ်က္မႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္ခံရေသာ ေဒသခံမ်ားကို အိမ္ေျခအလုိက္ 
ကုမၸဏီတြင္ အလုပ္တစ္ခုေပးမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္ဟုတင္ျပၾကပါသည္။ ထုိအလုပ္အကိုင္မ်ားကုိ လက္ေတြ႕ 
တြင္ ခန္႔အပ္ထားျခင္းမရွိေသးပါ။

 ေဒသခံမ်ားအတြက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားသည္ ႀကံဳသလို သလိုလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိး 
ျဖစ္သည္။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းအားလံုးအေနျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြေၾကး 
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ အေျခအေနတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အမ်ားျပည္သူဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြေၾကး 
အသံုးျပဳရန္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန (ယခု (MONREC) က သတ္မွတ္ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကုမၸဏီ 
တစ္ခုမွလည္း ၎တို႔အက်ိဳးအျမတ္၏ ၂% ကို ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည္ဟု တင္ျပခ့ဲၿပီး အျခား 
ကုမၸဏီမွ ၇% အသံုးျပဳမည္ဟု တင္ျပခ့ဲပါသည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အလွဴေငြေပးျခင္းမ်ား 
သည္ ရြာမ်ားမွ အေရးႀကီးေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ (ဥပမာ - ရြာလူႀကီးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား) ေတာင္း 
ဆိုခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရွာင္တခင္ (သုိ႔မဟုတ္) လုိအပ္သည့္အခါေတာင္းဆုိမႈမ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး 
စနစ္တက်စီစဥ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းၿပီးမွ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ 
ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာလည္း လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ မည္သည့္အရာကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည္ 
ကို EIA လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္သာ ေတြ႕ဆံုကာ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 
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ေနာက္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ CSR အတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာေငြေၾကးသည္ ေရဆိုးကန္ၿပိဳက်၍ ထိခိုက္မႈအတြက္ 
ေပးသည့္ ေလွ်ာ္ေၾကးေပးသည့္ ေငြေၾကးအား ထည့္သြင္းထားသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ ေရႊလက္လုပ္လက္စား 
လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ခ့ဲသည္ဟု ေျပာဆိုၾက 
သည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုေနရာတြင္ လူမ်ားသည္ ပုိက္ဆံရရွိမႈမ်ားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးတပ္ဆင္ 
ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

 ေဒသထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုဝယ္ယူမႈမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေနျခင္း။ ေဒသခံမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ၎တို႔ 
၏ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိ ေသာ္လည္း 
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မဟုတ္ပါ။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခုသည္ သတၱဳတြင္းလုပ္ကြက္မ်ား အနီးအနား 
တြင္ ေဒသခံႏွင့္ေျပာင္းေရြ႕အလုပ္သမားမ်ားမွ ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆုိင္မ်ား ေရာင္းခ်ေနေသာ္လည္း 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို  ေစ်းမွသာဝယ္ယူသည္ကို  ေတြ႔ရွိပါသည္။ ကြင္းဆင္းေလ့လာခ်က္မ်ားအရ သတၱဳ 
တြင္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားမွ ဝယ္ယူျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံ 
မ်ား၏စီးပြားေရးကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ထိေရာက္စြာ ပ့ံပုိးေပးႏုိင္မႈမရွိပါ။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သည့္ေနရာ 
မ်ားတြင္ သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမလုပ္ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးသမားမ်ားထံသို႔  ဒီဇယ္၊ စက္ 
ယႏၲရားႏွင့္ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ 
ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ေဒသခံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔ၾကားတြင္ စီးပြားေရးအက်ိဳးေက်းဇူး
အနည္းငယ္သာရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ဥပမာ - အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီတစ္ခု၏လုပ္ကြက္ေနရာတြင္ 
လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားရိွသည့္ေနရာတြင္ ေရာင္းခ်လိုျခင္းမရွိသည္ 
ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အျခားလုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏ အလုပ္သမားမ်ားကို ေဒသခံရြာသားမ်ား 
ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းမ်ားမဝယ္ယူရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ဟု ဆိုသည္။ 

 စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္မႈ။ ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးမႈမ်ားေၾကာင့္ 
ထိခုိက္ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ားအပါအဝင္ (အပုိင္း ၅.၃၊ ေျမယာကို ၾကည့္ရန္) လယ္သမားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးယိုယြင္းလာသည့္ ထိခိုက္မႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ား 
ရွိသည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၾကပါသည္။ ဥပမာ- ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုနားရွိ လယ္သမားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ 
ဟင္းသီးဟင္းရြက္စုိက္ခင္းေပၚတြင္ ဖုန္မ်ားတက္ေနၿပီး ဖယ္ရွားရန္ခက္ခဲ၍ တစ္ခါတစ္ရံ စားရန္ေၾကာက္ရြ႔ံ႕ၾက 
သည့္အျပင္ သီးႏွံမ်ားအတြက္ ဓာတ္ေျမၾသဇာကုိလည္း ပုိသံုးလာၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕လယ္သမားမ်ားသည္ 
၎တို႔၏ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားအေပၚ က်န္းမာေရးထိခုိက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ ေရႊတူးေဖာ္ 
သည့္သတၱဳတြင္းတစ္ခုမွ ငါးဖမ္းသည့္ေခ်ာင္းတစ္ခုသို႔ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားထုတ္လႊတ္ေသာေၾကာင့္ ငါးရရွိမႈနည္းပါး 
သြားသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိၾကပါသည္။  (အပုိင္း ၅.၇၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ၾကည့္ပါ)။

 လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္း။ ေရႊတူးေဖာ္ေသာေနရာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ေပးျခင္းသည္ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ 
တူးေဖာ္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ရရွိေလ့ရွိေသာ ဝင္ေငြဆံုးရံႈးသြားသည့္အျပင္ ထုိ႔အတြက္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ သို႔မ 
ဟုတ္ အျခားေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အလုပ္အကုိင္မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းလည္း မရရွိခဲ့ၾကပါ။ ၎သည္ ပဋိပကၡတစ္ခု 
အျဖစ္သို႔ ဦးတည္သြားေစပါသည္။ (အပုိင္း၊ ၅.၆၊ လံုျခံဳေရးနွင့္ပဋိပကၡကို ၾကည့္ပါ)။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္ သတၱဳ 
တြင္းခြင့္ျပဳမိန္႔ကုိင္ေဆာင္ထားသူသည္ ယခင္လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေသာ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတြင္း 
ပုိင္ရွင္မ်ားကို ကုမၸဏီထူေထာင္ရန္ ကူညီခ့ဲၿပီး အေသးစားခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ားရရွိရန္ ကူညီခ့ဲၾကပါသည္။ အျခားေသာ 
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအဖြဲ႕သည္ အသင္းအဖြဲ႕ဖြဲ႕၍ အေသးစားလုိင္စင္ရရွိရန္ လုပ္ကြက္ေနရာ 
တစ္ခု (သစ္ေတာေျမ) အတြင္း ေလွ်ာက္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ အႀကီးစားေရႊတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခု 
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သည္ လက္လုပ္လက္စားလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ကုမၸဏီ၏ရွယ္ရာဝင္အျဖစ္ပါဝင္ေစၿပီး လုပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေျမ 
ေအာက္လႈိဏ္ဂူ တူးေဖာ္ျခင္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္ေစပါသည္။ 

 သတၱဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္ကုိင္မႈကို လႈံေဆာ္ေပးသည္။ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲေသာ သတၱဳ 
တူးေဖာ္သည့္ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ျပည္တြင္းေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားမ်ားသည္ အႀကီးစား သတၱဳတြင္းတြင္ ေသာ္ 
လည္းေကာင္း၊ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳတူးေဖာ္သူမ်ားအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ကုိင္ၾကသည္ကို 
ေတြ႕ရပါသည္။ ကုမၸဏီအလုပ္သမားမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေနရာထုိင္ခင္းေပးထား၍ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေစၿပီး 
ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈနည္းၾကပါသည္။ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳ 
လုပ္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ရြာမ်ားတြင္ေနထုိင္ၾကၿပီး (ေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားရြာမ်ားျဖစ္လာသည္) သို႔မဟုတ္ 
မူလရြာမ်ားတြင္ ယခင္ေနထုိင္ေသာရြာသားနွင့္အတူလည္း ေနထုိင္ၾကသည္ကိုေတြ႔ရပါသည္။ လက္လုပ္ 
လက္စား လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ ေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား 
ႏွင့္ထိေတြ႕ေဆြးေႏြးၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားထံမွ ေျမမ်ားကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ဝယ္ယူသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ 
ေနာက္ ၎တို႔အမည္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး ေရြ႕တူးေဖာ္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ငွားရမ္းၾကပါသည္။ ခရစ္ယာန္ 
ဘာသာကို အမ်ားဆံုးကိုးကြယ္ၾကေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ၾကေသာေနရာတစ္ခုတြင္    
ေျပာင္းေရြ႕လုပ္သားမ်ားရွိေနျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ဘာသာေရးဓေလ့မ်ားကုိ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ 
အေၾကာင္းမွာ ထုိလုပ္သားမ်ားသည္ တနဂၤေႏြေန႔ကို ဘာသာေရးအရ အနားယူသည့္ရက္အေနႏွင့္ မေလးစား 
ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အမ်ားျပည္သူ၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ လံုေလာက္သည့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တစ္ခုရရွိပုိင္ခြင့္၊  အျမင့္ဆုံးရ ရွိ 
နုိင္ေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာက်န္းမာေရး စံႏႈန္းရပုိင္ခြင့္၊ ပညသင္ၾကားပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာႏုိင္ခြင့္၊ အသက္ရွင္သန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္  လူပုဂၢိဳဆိုင္ရာလံုျခံဳေရး စသည့္အခြင့္မ်ား ရပုိင္ခြင့္။ 

 လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ေရ။ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခ့ဲေသာ ေဒသခံအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိၾကပါ။ ေနရာ 
အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အႀကီးစားသတၱဳကုမၸဏီမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္မီးႀကိဳးမ်ားသြယ္တန္းေပးထားၿပီး အနီးရွိ 
ေဒသခံမ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္မီးပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳ 
ေနသည့္ ေရကို အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေလွ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ တပ္ဆင္ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
အနည္းဆံုး လုပ္ကြက္ေနရာႏွစ္ခုတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားပ့ံပိုးေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို အမ်ိဳးသား 
မဟာဓာတ္အားလုိင္းမွေပးေသာမီးထက္ ပိုမိုေပးေနရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျဖစ္စဥ္အခ်ိဳ႕တြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ 
ျခင္း၏ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေရရွားပါးမႈ သို႔မဟုတ္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားကို 
ေရပံ့ပိုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေရတြင္းမ်ား ပိုမိုနက္နက္တူးေဖာ္ရန္ ပ့ံပိုးေပးရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု 
တြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ရၿပီး ကုမၸဏီမွပံ့ပိုးေသာ ေသာက္သံုးေရႏွင့္အိမ္
သံုးေရသည္လည္း လံုေလာက္မႈမရွိဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ အျခားျဖစ္ရပ္တစ္ခုတြင္လည္း ကုမၸဏီမွပ့ံပုိးေသာ 
ေရအရည္အေသြးအေပၚ သံသယရွိသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားပါသည္။ 

 ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ား ေဖာင္းပြလာျခင္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားရရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ားရွိလာျခင္း။
အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းစီမံကိန္းတစ္ခုလည္ပတ္ေနေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ သတၱဳတြင္း 
လုပ္ငန္းေၾကာင့္ လူဦးေရမ်ားလာကာ အစားအေသာက္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လာၿပီး ေဒသခံမ်ားအေပၚ ဆိုးရြား 
သည့္ထိခုိက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထုိေနရာရွိ ေဒသ၏က်န္းမာေရးေဆးခန္းမွာ ဝန္ႏွင့္အား မမွ်မႈမ်ားျဖစ္ေန 
ၿပီး၊ လာေရာက္ျပသသူမ်ား အလြန္အမင္းမ်ားျပားလာေသာ္လည္း ကုမၸဏီ၏ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္မူ ၎တို႔၏ 
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အၿမဲတမ္းလုပ္သားမ်ားသာ သြားေရာက္ကုသခြင့္ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္  ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သား 
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေဒသ၏ေဆး႐ုံတစ္ခုကိုသာ အားကိုးေနရသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 လမ္းမ်ား ပ်က္စီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္သြားျခင္း။ အႀကီးစားသတၱဳတြင္းႏွစ္ခုတြင္ ယခင္က ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳ 
ေသာ လမ္းမ်ားပိတ္သြားခ့ဲပါသည္။ လမ္းတစ္ခုသည္ ကုမၸဏီ၏ထရပ္ကားႏွင့္ ကားမ်ားသြားေသာေၾကာင့္ပ်က္စီး 
သြားခ့ဲပါသည္။ လုပ္ကြက္တစ္ခုတြင္ ေဒသခံမ်ားအသံုးျပဳေသာ လမ္းသည္ ယမ္းခြဲခ်ိန္မ်ား တြင္ ေဒသခံမ်ားထံသို႔ 
ႀကိဳတင္ေၾကညာျခင္းမရွိဘဲ ပိတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစပါသည္။ 

 ပညာေရး။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ အႀကီးစားသတၱဳကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တရားမဝင္သတၱဳတြင္းပုိင္ရွင္မ်ားသည္ 
ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားေနထုိင္သည့္အေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ ထည့္ 
ဝင္မႈမ်ားရိွခဲ့ေသာ္လည္း အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ထိခုိက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္ဟု အစီရင္ခံထားပါသည္။ (အပိုင္း၊ 
၅.၅၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ကေလးမ်ားက႑တြင္ ၾကည့္ရန္)။ တုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ေသာ ေနရာတစ္ခုတြင္ 
ေဒသခံကေလးမ်ားသည္ စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား၏ ဗမာကေလးမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းတစ္ခုတည္းကို တက္ 
ရ၍ ဗမာစကားအားနည္းေသာေၾကာင့္ အခြင့္အေရးေပးမႈနည္းပါးသည္ဟု အစီရင္ခံထားပါသည္။ 

ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအေမြအႏွစ္မ်ား

လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာ ရည္ညႊန္းခ်က္။ ေဒသခံမ်ား၏ယဥ္ေက်းမႈထံုးတန္းအစဥ္အလာမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္၊ 
လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ပုိင္ခြင့္။  

 ဘာသာေရးအေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးျခင္း။ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ယမ္းေဖာက္ျခင္း 
မ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေစတီပုထိုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထင္ရွားသည့္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာေနရာမ်ား ကြဲအက္ေၾကာင္း 
မ်ားရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အႀကီးစားသတၱဳလုပ္ကြက္အနီး ေစတီပုထိုးမ်ား ပတ္လည္ရွိေျမမ်ားပ်က္စီး 
သြားေသာေၾကာင့္ စုိးရိမ္းစရာျဖစ္ေစသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ဆုိပါသည္။ ၎ကို နစ္နာေၾကးေပးရန္ ကုမၸဏီမွ 
ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားသည္ ဤက့ဲသို႔ တုံ႔ျပန္မႈအေပၚ ေက်နပ္မႈမရွိပါ။ 
ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာေနရာမ်ားကို အ႐ိုအေသေပးၿပီး ပြဲလမ္းသဘင္မ်ား 
အတြက္ ေဒသႏၲရဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို အလွဴဒါနျပဳခ့ဲၾကသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ 
ေသာ သတၱဳလုပ္ကြက္ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္၏ ထိပ္မ်ားတြင္ ေနာက္ေနာင္ 
သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေစတီပုထိုးမ်ား တည္ထားကုိးကြယ္ၾကသည္။ လက္လုပ္လက္စားသတၱဳ 
တူးေဖာ္သည့္ေနရာတစ္ခုတြင္ အလြန္အိုေဟာင္းေနေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း သံုးေက်ာင္းအနီးရွိ ဘုန္းႀကီး 
ေက်ာင္းေျမတြင္ (တစ္ခုမွာ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ပါသည္) ညအခ်ိန္၌ ေရႊတူးေဖာ္သည့္ အလုပ္ကိုျပဳလုပ္ၾကသည္။

 သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား ဆံုး႐ႈံးႏိုင္ဖြယ္ရွိလာျခင္း။ လက္လုပ္လက္စား သတၱဳ 
လုပ္ကြက္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အျခားတုိင္းေဒသမ်ားမွလာေသာ သတၱဳလုပ္သားမ်ားသည္  ေဒသခံမ်ားကဲ့သုိ႔ 
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေလးေပးထိန္းသိမ္းမႈမရွိေသာေၾကာင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည္ဟု ဖြင့္ဟေျပာဆိုၾက 
ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ဘိုးေဘးဘီဘင္က သိရွိခ့ဲေသာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားသည္ 
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးဖြယ္ျဖစ္ေနသည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။ 
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(ဂ) ဆက္စပ္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္း၊ လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ား 

ေလးေထာင့္ဇယားကြက္ ၁၄။ ေဒသခံအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္သတၱဳတြင္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ လမ္းညႊန္ 
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္း။

ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား
 ICMM Sustainable Development Framework
 IFC Performance Standards and Guidance Notes:

 PS 1 – Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts
 PS 4 – Community Health, Safety and Security
 PS 8 – Cultural Heritage 

 UN Guiding Principles on Business and Human Rights 
 UN International Bill of Human Rights and Core Human Rights Instruments

ေဒသတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 Centre for Social Responsibility in Mining, Good Practice Note: Community Development 
Agreements

 EI Sourcebook, Good Practice Note on Community Development Agreements
 ICMM, Approaches to Understanding Development Outcomes from Mining
 ICMM, Community Development Toolkit
 ICMM, Human Rights in the Mining and Metals Industry: Integrating Human

          Rights Due Diligence into Corporate Risk Management Processes
 ICMM, Understanding Company-Community Relations Toolkit
 IFC, Understand Project Induced In-Migration
 IFC, Strategic Community Investment: A Good Practice Handbook for Companies Doing Busi-

ness in Emerging Markets
 IIED, A Guide to Applying the Spirit of Free, Prior, and Informed Consent in Industrial Projects
 IIED, Shared Value, Shared Responsibility
 Oxfam, Women, Communities and Mining: The Gender Impacts of Mining and the Role of 

Gender Impact Assessment
 Rio Tinto, Why Cultural Heritage Matters
 UNDP, Extractive Industries Strategy Note
 World Bank, Gender Dimensions of the Extractive Industries: Mining for Equity
 World Bank, Large Mines and Local Communities: Forging Partnerships, Building Sustainabili-

ty
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https://www.icmm.com/publications/pdfs/429.pdf
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a40bc60049a78f49b80efaa8c6a8312a/PS4_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/dd8d3d0049a791a6b855faa8c6a8312a/PS8_English_2012.pdf%3FMOD%3DAJPERES
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://www.eisourcebook.org/cms/files/csrm_good_practice_notes_on_cdas_document_final_260911.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/files/csrm_good_practice_notes_on_cdas_document_final_260911.pdf
http://www.eisourcebook.org/cms/files/csrm_good_practice_notes_on_cdas_document_final_260911.pdf
http://hub.icmm.com/document/5774
http://www.icmm.com/en-gb/publications/community-development-toolkit
http://hub.icmm.com/document/3308%2520%27
http://hub.icmm.com/document/3308%2520%27
http://www.icmm.com/en-gb/publications/understanding-company-community-relations-toolkit
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/09c22f8048855600b904fb6a6515bb18/Influx_Part2.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D09c22f8048855600b904fb6a6515bb18
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/publications/publications_handbook_communityinvestment__wci__1319576907570
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/publications/publications_handbook_communityinvestment__wci__1319576907570
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc%2Bsustainability/publications/publications_handbook_communityinvestment__wci__1319576907570
http://pubs.iied.org/16026IIED.html%3Fk%3DEmma%2520wilson
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-communities-and-mining-the-gender-impacts-of-mining-and-the-role-of-gende-293093
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/women-communities-and-mining-the-gender-impacts-of-mining-and-the-role-of-gende-293093
https://www.csrm.uq.edu.au/Portals/0/cultural-heritage-guide.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%2520Reduction/Extractive%2520Industries/StrategyNote_ExtractiveSector.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTOGMC/Resources/eifd8_gender_equity.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/largemineslocalcommunities.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTOGMC/Resources/largemineslocalcommunities.pdf


ေဒသခံမ်ားအား အလုပ္အကုိင္ေပးေရးႏွင့္ သြင္းအားစုကြင္းဆက္မ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား 

 GIZ, Cooperative Vocational Training in the Mineral Resource Sector
 ICMM, Mining: Partnerships for Development Toolkit
 IFC, A Guide to Getting Started in Local Procurement
 IFC, Investing in People: Sustaining Communities through Improved Business Practice
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